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ความส�ำเร็จของการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทสี่ของพระสงฆ์
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
Managerial Success with Four Iddhipada of Buddhist Monks for Buddhism
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บทคัดย่อ

		การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสภาพความส�ำเร็จ องค์ประกอบเชิงยืนยัน และความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ความส�ำเร็จตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ที่มีคุณภาพของพระสงฆ์ 464 รูป ใน 293 วัด โดยการเลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน ถูกน�ำมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติคือ จ�ำนวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-sample t-test การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ การวิเคราะห์
เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า 1) ความส�ำเร็จโดยรวมและปัจจัยด้านความเชื่อในพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
พระสงฆ์ อยู่ในระดับสูง ส่วนปัจจัยอีก 3 ด้านคือ การจัดการ บุคลิกภาพ และ การสื่อสาร อยู่ในระดับต�่ำ (P<.05)
2) องค์ประกอบเชิงยืนยันความส�ำเร็จในการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์เกี่ยวกับปัจจัยด้าน บุคลิกภาพ
การสื่อสาร การจัดการ ความเชื่อในพระพุทธศาสนา และ ความส�ำเร็จ ประกอบด้วย 3, 3, 7, 4, และ 4 องค์ประกอบ
ส�ำคัญตามล�ำดับ และ 3) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ�ำลองความส�ำเร็จตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า แบบจ�ำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติเป็นไปตามข้อตกลงคือ
Chi-square = 109.14, df = 184, P-value = 1.000, RMSEA = 0.000 สรุปได้ว่า แบบจ�ำลองมีความเหมาะสม สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้คือ ความส�ำเร็จในการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ ได้รับอิทธิพลทาง
ตรงมาจาก 2 ปัจจัยส�ำคัญ คือ ปัจจัยด้านความเชื่อในพระพุทธศาสนา และ ปัจจัยด้านการจัดการ อยู่ในระดับต�่ำ และ
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบุคลิกภาพ โดยผ่านปัจจัยด้านการจัดการหรือปัจจัยด้านความเชื่อในพระพุทธศาสนา
อยูใ่ นระดับปานกลาง และพบว่า ปัจจัยทัง้ หมดสามารถท�ำนายความส�ำเร็จทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ได้ร้อยละ 45.10 อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ความส�ำเร็จการบริหารงาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา อิทธิบาท 4 จังหวัดอุทัยธานี

Abstract

		 The main objectives of this study were to investigate the managerial success, confirmatory
factors, and causal relationships of the Managerial Success with Iddhipada 4 of Buddhist Monks (MS
with I4BM) for Buddhism Propagation (BP) in the Region of Uthaithani Province (RUP). Data from 464
Monks of 293 Tamples qualitative questionnaires and the multi-stage random sampling were
employed. All statistics were applied: frequency, percentage, means, standard deviation, one-sample
t-test, confirmatory factor analysis, and path analysis. Research findings were as follows: 1) A whole of
เจ้าอาวาสวัดลานสักและเจ้าคณะอ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
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success and the belief aspect in Buddhism with the I4BM for BP, they were at the high level. On
the contrary, three following aspects were at the low level, namely management, personality,
and communication (p < .05); 2) Confirmatory components of the MS with I4BM for BP in terms of
following aspects: personality, communication, management, belief in Buddhism, and successfulness,
consisted of 3, 3, 7, 4, and 4 crucial components respectively; and 3) As a result of casual analysis with
the model of the MS with I4BM for BP, it was found that all data were relevant with the model,
statistics as Chi-square = 109.14, df = 184, P-value = 1.000, RMSEA = 0.000. Also, it was concluded that
the model could be appropriately and could be explained as follows: the MS with I4BM for BP in RUP
received direct effects from both crucial factors of Belief in Buddhism and Management at the low
level. Also, it received an indirect effect from the personality factor at the moderate level through the
factor of management or belief in Buddhism. All those could predict the MS with I4BM for BP at 45.10
percent and at the .05 level of significance.

Keywords: Managerial Success, Buddhism Propagation Four Iddhipada Uthaithani Province
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 การพัฒนาประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
		 การพัฒนาชุมชนเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจต่อ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (ปี พ.ศ. 2504) - ฉบับที่ 10
ประชาชนในประเด็นของการอยู่ดีกินดี แต่การพัฒนาตาม (ปี พ.ศ. 2552) ในระยะเวลาที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งส่งผลให้
หลักศาสนามีข้อจ�ำกัดในหลายประเด็น อันเนื่องมาจาก ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่ความทันสมัยตาม
ปัญหาต่างๆ ทั้งที่เป็นปัญหาของคฤหัสถ์และของพระสงฆ์ ยุคโลกาภิวัตน์ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีการเรียนรู้อย่าง
ท�ำให้ชุมชนขาดการใช้หลักศาสนาที่ถูกต้องและที่ควรจะเป็น ไร้พรมแดน มีความเจริญด้านวัตถุในระดับที่ทัดเทียมอารย
ท�ำให้เกิดช่องว่างระหว่างชุมชนกับวัดที่มีความผูกพันไม่ ประเทศ ประชาชนในประเทศมีค่านิยมการด�ำรงชีวิตที่มุ่ง
แน่นแฟ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและวัดจะกระท�ำ วัตถุนิยม ความสะดวกสบายเพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกัน
ร่วมกันก็เฉพาะกิจกรรมที่จ�ำเป็นต้องกระท�ำสืบเนื่องกันมา พบว่า ผลการพัฒนาในระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลกระทบ
เท่านั้น และที่ส�ำคัญอีกสาเหตุหนึ่งก็คือพระสงฆ์ขาดการ ต่อความเป็นอยูข่ องคนไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ยอมรับและขาดศรัทธาจากประชน นอกจากนี้การบริหาร ความเสื่อมถอยทางด้านวัฒนธรรม การขาดสัมพันธภาพ
งานของพระสงฆ์ซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวกับประเด็นการเผยแผ่ ที่ดีต่อกัน ขาดความมั่นคง และความเข้มแข็งของชุมชน
ศาสนา การให้การศึกษาอบรมเทศนาต่อประชาชนให้เข้าใจ ค่านิยมการด�ำรงชีวิตแบบเรียบง่ายเปลี่ยนไปเป็นความฟุ้งเฟ้อ
หลักศาสนาอย่างถ่องแท้ รวมทั้งการให้ความรู้กับชุมชน ตามแบบสังคมบริโภคนิยม (เกศิณี จุฑาวิจิตร, 2542: 29)
เพื่อท�ำให้ประชาชนเกิดความศรัทธา ผูกพัน มีความรู้ความ สถาบันครอบครัวและชุมชนอ่อนแอ ก่อให้เกิดปัญหาสังคม
เข้าใจหลักศาสนาอย่างถูกต้อง พระสงฆ์จึงต้องมีความ ตามมาอย่างมากมาย การน�ำหลักคุณธรรมและการบริหาร
สามารถในการบริหารวัด ท�ำงานเป็นทีม และ มีการโน้มน้าว จัดการทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิทธิบาท 4
จูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม การบริหารงานของพระสงฆ์จึงมีความ ที่เป็นหลักธรรมในการสร้างความส�ำเร็จและหลักธรรมใน
จ�ำเป็นต้องใช้หลักการส�ำหรับการบริหารที่ส�ำคัญตามหลัก การเสริมก�ำลังใจและผลักดันการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย
พระพุทธศาสนานั่นก็คือ หลักอิทธิบาทสี่ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจในการกระท�ำสิ่งหนึ่ง
จิตตะ วิมังสา จึงจะท�ำให้การบริหารงานประสบผลส�ำเร็จ สิ่งใด วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการท�ำ
สิ่งต่างๆ จิตตะ คือ ความตั้งใจที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จ ไม่ทอดทิ้ง
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
งาน วิมังสา คือ ความคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่ง
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ที่ท�ำอยู่เสมอ ซึ่งอิทธิบาท 4 นี้เป็นเครื่องมือที่ท�ำให้บรรลุ
ถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเชิงพุทธ บุญมี บุญเอี่ยม
(2544) ได้ศึกษาการน�ำอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการท�ำงานของ
พนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต พบว่า พนักงานมีการน�ำ
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการท�ำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และพบว่า ในการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จโดยอาศัย
แรงจูงใจภายนอกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน
วิธีการน�ำอิทธิบาท 4 ไปใช้ประการแรกต้องสร้างฉันทะให้
เกิดขึ้นในใจของตนก่อน หลังจากนั้นใช้ วิริยะ คือ ความ
เพียรพยายาม ความอดทน ในการต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อที่
จะท�ำงานนั้นให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย ตามมาด้วยขณะท�ำงาน
ต้องมีจิตตะคือ ความตั้งใจหรือเอาใจใส่ รับผิดชอบต่องาน
ที่ ท�ำ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานที่ดีมีคุณภาพ และในขั้น สุด ท้าย
วิมังสา คือ คิดวิเคราะห์ปรับปรุงการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
		 จากความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็น
เจ้าอาวาสวัดลานสัก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ เพื่อ
จะน�ำเอาข้อค้นพบไปปรับปรุงและอบรมพระสงฆ์ผู้ท�ำการ
เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ มี ค วามเพรี ย บพร้ อ มและมี
ศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานีให้มีความเจริญและมั่นคงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่ อศึ ก ษาสภาพความส�ำเร็จการบริหารงาน
ตามหลักอิทธิบาท 4 ของแต่ละองค์ประกอบของพระสงฆ์
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี
		2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างเชิงยืนยันความ
ส�ำเร็จการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี
		 3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบ
จ�ำลองโครงสร้างความส�ำเร็จการบริหารงานตามหลักอิทธิ
บาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขต
จังหวัดอุทัยธานี

Vol.20 No.2 May - August 2015

ทบทวนวรรณกรรม
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		 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ผู้วิจัยได้น�ำ
มาสร้ า งแบบจ� ำ ลองสมการโครงสร้ า งความส� ำ เร็ จ การ
บริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี ตามแบบการสร้าง
เส้นทางที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา (Chronological order)
หรือตามเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดก่อนหลังในแบบจ�ำลอง
(สุทธนู ศรีไสย์, 2551: 259) ส�ำหรับตัวแปรแฝง (Latent
variable) และตัวแปรเชิงสังเกต (Observed variables)
เป็นดังนี้
		 1. ตั ว แปรแฝงด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ใช้ ห ลั ก ธรรม
ไตรสิกขาตามแนวคิดของ พุทธทาสภิกขุ (2535) ประกอบ
ด้วย ตัวแปรเชิงสังเกต คือ ศีล สมาธิ และ ปัญญา
		 2. ตัวแปรแฝงด้านการสื่อสาร ใช้หลักธรรมแห่ง
ปัญญา ตามแนวคิดของ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต,
2551) ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงสังเกต คือ สุตะมะยะ
ปัญญา จินตามะยะปัญญา และภาวนามะยะปัญญา
		3. ตั ว แปรแฝงด้ า นการจั ด การ ใช้ ห ลั ก ธรรม
สปุริสสธรรม 7 ตามแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.
ปยุ ตฺ โ ต, 2546) ประกอบด้ ว ย ตั ว แปรเชิ ง สั ง เกต คื อ
ธัมมัญญุตา อัญถัญญุตา อัตตัญญุตา มัตตัญญุตา กาลัญญุตา
ปริสัญญุตา และ ปุคคลัญญุตา
		 4. ตัวแปรแฝงด้านความเชื่อในพระพุทธศาสนา
ใช้หลักธรรมสัทธา 4 ตามแนวคิดของ พระเทพวิสุทธิกวี
(พิจิตร ฐิตวัณโณ, 2538) ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงสังเกต
คือ กัมมสัทธา วิปากสัทธา กัมมัสสกตาสัทธา และตถาคต
โพธิสัทธา
		 5. ตัวแปรแฝงด้านความส�ำเร็จ ใช้หลักธรรมอิทธิ
บาท 4 ตามแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต,
2541) ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงสังเกต คือ ฉันทะ วิริยะ
จิตตะ และ วิมังสา
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ภาพที่ 1 แบบจําลองโครงสรางเต็มรูปแบบ (Full Path Model) ความสําเร็จของการบริหารงาน
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เต็มรูปแบบ (Full Path Model) ความสําเร็จของการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆในการเผย
แผ
พระพุำทหรัธศาสนาในเขตจั
ดอุทงสััยงธานี
ไปดัางงภาพที
่ 1 ทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี ทุกองค์ประกอบ
บตัวแปรแฝงและตังวหวั
แปรเชิ
เกต เป
น�ำนมาสร้
พระพุ
		ส�
และพัฒนาเป็นแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างเต็มรูปแบบ
(Full Path Model) ความส�ำเร็จของการบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดอุทัยธานี เป็นไปดังภาพ 1

สมมติฐานของการวิจัย

		 1. สภาพความส�ำเร็จการบริหารงานตามหลักอิทธิ
บาท 4 ของแต่ละองค์ประกอบของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาในเขตจังหวัด อุทัยธานี อยู่ในระดับ สูง
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
		 2. องค์ประกอบคัดสรรตามแบบจ�ำลองโครงสร้าง
เชิงยืนยันความส�ำเร็จการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4
ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบของพระสงฆ์ ใ นการเผยแผ่

และทุกแปรที่น�ำมาศึกษาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อปัจจัย
แฝงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี
		 3. ปัจจัยคัดสรรที่น�ำมาศึกษาทุกด้าน มีอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมต่อความส�ำเร็จการบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้คือ ความส�ำเร็จ (ใช้สัญลักษณ์
Success) ตามหลักอิทธิบาท 4 ได้รับอิทธิพลทางตรงและ/
หรือ ทางอ้อม มาจาก 4 ปัจจัยคือ บุคลิกภาพ (ใช้สัญลักษณ์
Personality) การสื่อสาร (ใช้สัญลักษณ์ Communication) การบริหารจัดการ (ใช้สัญลักษณ์ Management)
และ ความเชื่อ (ใช้สัญลักษณ์ Belief) ของพระสงฆ์ อย่างมี
นัยส�ำคัญที่ระดับ .05
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ขอบเขตของการวิจัย

		 1. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย เป็นพระสงฆ์ที่ท�ำ
หน้าที่เผยแผ่ค�ำสอนทางพุทธศาสนาและปฏิบัติหน้าที่ใน
วัดที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี จ�ำนวน 464 รูป [ก�ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสุ่มของ เครจซีและมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อ้างถึงใน สุทธนู
ศรีไสย์, 2551: 132-133)] และจากการเลือกสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยขั้นแรก
เริ่มต้นจากการเลือกสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดของวัด (ใหญ่ กลาง และ เล็ก) และ
จ�ำแนกเป็นอ�ำเภอต่างๆ ขั้นต่อมาได้มีการค�ำนวณโควต้า
ตามสัดส่วนของขนาดวัดและที่ตั้งในเขตอ�ำเภอต่างๆ ของ
จังหวัดอุทัยธานี และ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มแรกเป็น เจ้าอาวาส ใช้การเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ส่วน รองเจ้าอาวาส
และพระสงฆ์องค์อื่นๆ เลือกโดยใช้การเลือกสุ่มโดยบังเอิญ
		 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
พระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ค�ำถาม 2 ตอน
คือ ตอนที่ 1 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ�ำนวน 7 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 Rating Scales) เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จในการบริหารงานตามหลัก
อิทธิบาท 4 จ�ำนวน 57 ข้อ
		3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มตั้งแต่ เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2556 ถึง กันยายน พ.ศ. 2556

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

		 1. ผลการวิจัยครั้ง ผู้วิจัยจะน�ำเสนอหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ที่ เ ป็ น วั ด และกระทรวงวั ฒ นธรรมหรื อ
หน่วยงานอืน่ ให้ทราบข้อค้นพบ ทีอ่ าจจะเป็นประโยชน์และ
ที่จะน�ำเอาผลการวิจัยนี้ไปปรับปรุงแก้ไขการเผยแผ่ค�ำสอน
ของพระศาสดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นอิทธิบาท 4
ให้ได้ผลและมีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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		 2. พระสงฆ์ที่เผยแผ่ธรรมเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 จะ
ได้น�ำผลจากการวิจัย ไปปรับปรุง แนวคิด แนวทางการสอน
การใช้สอื่ ทีเ่ หมาะสมกับการสอน รวมทัง้ การวัดและประเมิน
ผลการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เหมาะสม
กับกลุ่มบุคคล ชุมชน และสังคมที่ท�ำการสอน
		 3. วิธีการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้กับบุคคล
อื่นๆ ที่สนใจจะศึกษาค�ำสอนของพระศาสดา ได้ใช้เป็น
แนวทางส�ำหรับการออกแบบการวิจัยให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพต่อไป

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจและพรรณนา
มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มาจากแบบสอบถามพระสงฆ์
ที่ ท� ำ การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อุทัยธานี ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา โดยแบบสอบถามดังกล่าว
ได้รับการตรวจสอบความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ท่าน มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องหรือ IOC ทั้ง
ฉบับเป็น 0.937 และค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 464 ฉบับเป็น 0.979
ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Aanalysis) และ การวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรม LISREL Version
8.72 และรายงานผลค่าน�้ำหนักองค์ประกอบแบบ Completely Standardized Solution แบบ Basic Model
ตามแนวทางงานวิจัยของ สมชาย พุทธโกสัย และคณะ
(อ้างถึงใน วารสารสมาคมนักวิจัย, 2556: 92-94) ส�ำหรับ
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายความสัมพันธ์ คือ 0.80 1.00 = สูงมาก 0.50 - 0.79 = ปานกลาง และ 0.00 - 0.49
= ต�่ำ (Devore and Peck อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551:
219)
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ภาพที่ 2 ภาพรวมความสําเร็จการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ในแตละองคประกอบ
ผลการวิจัยของพระสงฆในการเผยแผพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี

ภาพ 2		 ภาพรวมความส�ำเร็จการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ในแต่ละองค์ประกอบของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
			 พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี
		1. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1
“ศึ กษาสภาพความส� ำ เร็จการบริหารงานตามหลัก อิทธิ
บาท 4 ของแต่ละองค์ประกอบของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี” พบว่าสภาพความ
ส�ำเร็จการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวม (ใช้
สัญลักษณ์ Success) อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 3.97
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (Mean ≥ 80% หรือ 4
ใน 5 ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ) อย่างมีนัย
ส�ำคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละ
รายด้านพบว่า มีเพียง 1 ใน 4 ด้านอยู่ในระดับสูง ได้แก่
ด้านความเชื่อในพระพุทธศาสนา (ใช้สัญลักษณ์ Belief)
โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.24 ส่วนอีก 3 ใน 4 ด้าน อยู่ในระดับต�่ำ
ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ (ใช้สัญลักษณ์ Personality) ด้าน
การสื่อสาร (ใช้สัญลักษณ์ Communication) และด้าน
การจัดการ (ใช้สัญลักษณ์ Management) โดยมีค่าเฉลี่ย
เป็น 3.63, 3.62 และ 3.73 อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
ตามล�ำดับ ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ดังภาพ 2
		2. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2
“ศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างเชิงยืนยันความส�ำเร็จการ

บริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี” กับเกณฑ์ Completely Standardized Solution ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป ตาม
Overidentifed Model (แบบจ�ำลองที่ได้รับการปรับแล้ว
ดังภาพ 3) พบว่า
2.1 ตัวแปรแฝงด้านบุคลิกภาพ (สัญลักษณ์ใน
แบบจ�ำลองคือ Personality) ทั้ง 3 องค์ประกอบที่ใช้ใน
การศึกษา เป็นองค์ประกอบส�ำคัญเชิงยืนยันคือ ศีล (ปกติ)
สมาธิ (ใจมั่นคง) และปัญญา (รู้รอบ) มีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบแบบ Completely Standardized Solution เป็น
0.53, 0.56, และ 0.60 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้
2.2 ตัวแปรแฝงด้านการสื่อสาร (สัญลักษณ์ใน
แบบจ�ำลองคือ Communication) ทั้ง 3 องค์ประกอบที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญเชิงยืนยันคือ
สุตะมะยะปัญญา (ตั้งใจฟัง) จินตามะยะปัญญา (คิดตาม)
และภาวนามะยะปัญญา (การปฏิบัติจริง) มีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบแบบ Completely Standardized Solution
เป็น 0.58, 0.60, และ 0.63 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นไปตาม
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สมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
2.3 ตัวแปรแฝงด้านการจัดการ (สัญลักษณ์ใน
แบบจ�ำลองคือ Management) ทั้ง 7 องค์ประกอบที่ใช้ใน
การศึกษา เป็นองค์ประกอบส�ำคัญเชิงยืนยันคือ ธัมมัญญุตา
(รู้จักเหตุ) อัญถัญญุตา (รู้จักผล) อัตตัญญุตา (รู้จักตน)
มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ) กาลัญญุตา (รู้จักกาลเวลา)
ปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน) และ ปุคคลัญญุตา (รู้จักเลือกคบคน)
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบแบบ Completely Standardized Solution เป็น 0.58, 0.57, 0.62, 0.59, 0.57, 0.60,
และ 0.58 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งไว้
2.4 ตั ว แปรแฝงด้ า นความเชื่ อ ในพระพุ ท ธ
ศาสนา (สัญลักษณ์ในแบบจ�ำลองคือ Belief) ทั้ง 4 องค์
ประกอบทีใ่ ช้ในการศึกษา เป็นองค์ประกอบส�ำคัญเชิงยืนยัน
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คือ กัมมสัทธา (เชื่อในกรรม) วิปากสัทธา (เชื่อผลของกรรม)
กัมมัสสกตาสัทธา (ท�ำดีได้ดีท�ำชั่วได้ชั่ว) และตถาคตโพธิ
สัทธา (เชื่อในปัญญาของพระพุทธเจ้า) มีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบแบบ Completely Standardized Solution
เป็น 0.61, 0.61, 0.64, และ 0.58 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
2.5 ตัวแปรแฝงด้านความส�ำเร็จ (สัญลักษณ์
ในแบบจ�ำลองคือ Success) ทั้ง 4 องค์ประกอบที่ใช้ในการ
ศึกษา เป็นองค์ประกอบส�ำคัญเชิงยืนยันคือ ฉันทะ (ความ
พอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (จิตจดจ่อ) และ วิมังสา
(วิเคราะห์และปรับปรุง) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบแบบ
Completely Standardized Solution เป็น 0.57, 0.63,
0.61, และ 0.57 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยที่ตั้งไว้

ตาราง 1 สัมประสิทธิ์ทางตรง (DE) ทางอ้อม (IE) และรวม (TT) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ�ำลอง [หลังปรับแต่ง
			 (Overidentified Model)] ความส�ำเร็จการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
			 พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี
Dep.V.

Indep.V

R-square

F

• Personality • Communication 0.6330 793.68*
• Management • Communication 0.5070 474.44*
			
• Personality			
• Belief
• Communication 0.1980 113.70*
• Personality			
		
• Management			
• Success
• Communication 0.4510 189.06*
• Personality 			
• Management			
• Belief			
* P < .05

DE
0.89*
0.00
0.91*
0.00
0.56*
0.00
0.00
0.00
0.35*
0.45*

Path Coefficients
IE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.58
0.00
0.00

TT
0.89
0.00
0.91
0.00
0.56
0.00
1.02
0.58
0.35
0.45
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ตามหลัสมาคมนั
กอิทธิบาท 4 ก
ของพระสงฆ
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี

วารสาร

(ธัมมัญุตา)
รูจักเหตุ

(ศีล)
ปกติ
(สมาธิ)
ใจมั่นคง
(ปญญา)
รูรอบ
(สุตมปญญา)

ตั้งใจฟง

(จินตปญญา)
คิดตาม
(ภาวนาม
ปญญา)
การปฏิบัติจริง

(อัตตัญุตา)
รูจักตน

(อัตถัญุตา)

รูจักผล

0.58

(มัตตัญุตา)
รูจักประมาณ

0.57

0.56
0.60

บุคลิกภาพ

0.59

0.62

0.53

(กาลัญุตา)
รูจักาลเวลา

0.60

0.57

0.91

(Management)

0.35

ความสําเร็จ

0.89

(Success)

0.58

0.45

ความเชื่อ

(กัมมสัทธา)
เชื่อในกรรม

0.61
(วิปากสทธา)
เชื่อผลของกรรม

0.61

0.64
(กัมมัสสกตาสัทธา)
ทําดีไดดีทาํ ชั่วไดชั่ว

(ฉันทะ)
ความพอใจ

0.63
0.61
0.57

(Belief)

การสื่อสาร
(Communication)

0.58

0.57

(Personality)

0.63

(ปุคคลัญุตา)
รูจักเลือกคบคน

การจัดการ

0.56

0.60

(ปริสัญุตา)
รูจักชุมชน

(วิริยะ)
ความเพียร
(จิตตะ)
จิตจดจอ
(วิมังสา)
วิเคราะห
ปรับปรุง

0.58

(ตถาคตโพธิสัทธา)
เชื่อในปญญาของพระพุทธเจา

Chi-square = 109.14, df = 184, P-value = 1.000, RMSEA = 0.000
ภาพ 4 Overidentified Model ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ�ำลองความส�ำเร็จของการบริหารงานตามหลัก
			อิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี
		3. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3
“วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ลตามแบบจ� ำ ลอง
โครงสร้างความส�ำเร็จการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4
ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
อุทัยธานี” พบว่า แบบจ�ำลองที่ปรับแล้ว (Overidentified
Model) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเป็น
ไปตามข้อตกลงทางสถิติดังนี้ 1) ค่าไคสแควร์ (Chi-square
Value) ต้องไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือ P >.05
2) ค่าไคสแควร์ (Chi-square Value) หารด้วย ระดับชั้น
แห่ ง ความเป็ น อิ ส ระ (Degree of freedom หรือ df)
ต้องไม่เกิน 2 และ 3) ค่า Root Mean Square Error of
Approximation หรือ RMSEA ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05
หรือไม่เกิน 0.08 (Kline, 1998; Ullman, 2001; Stieger,
1990) โดยมีค่าสถิติต่างๆ เป็นไปตามข้อตกลงคือ Chisquare = 109.14, df = 184, P-value = 1.000, RMSEA =

0.000 ดังนั้น สามารถสรุปและแปลความหมายตามข้อมูล
ในตาราง 1 และแบบจ�ำลองฯ ภาพ 3 ดังนี้
		สรุปได้วา่ แบบจ�ำลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มามีความเหมาะสม
สามารถที่ จ ะอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ลได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และจากแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างดังกล่าว
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
		 ตามข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ปรากฏ “ความส� ำ เร็ จ ในการ
บริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี ได้รับอิทธิพลหรือ
ผลทางตรงมาจาก 2 ปัจจัยส�ำคัญคือ ปัจจัยด้านความเชื่อ
ในพระพุทธศาสนา และ ปัจจัยด้านการจัดการ อยู่ในระดับ
ต�่ำทั้งสองปัจจัย เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในขณะ
เดียวกันได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านบุคลิกภาพ
โดยผ่าน ปัจจัยด้านการจัดการ หรือ ปัจจัยด้านความเชื่อ
ในพระพุทธศาสนา ในระดับปานกลาง และพบว่า ปัจจัย
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ทั้ ง หมดดั ง กล่ า วสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนหรื อ
ท�ำนายความส�ำเร็จในการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4
ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
อุทัยธานี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้ร้อยละ 45.10 จาก
การทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95”

อภิปรายผลการวิจัย

		 1. ผลการศึกษาสภาพความส�ำเร็จของการบริหาร
งานตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท 4 ของพระสงฆ์ ใ นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พบว่า องค์
ประกอบในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 2 ด้านคือ ด้านความเชื่อ
ในพระพุทธศาสนา (Belief) และด้านความส�ำเร็จตามหลัก
อิทธิบาท 4 (Success) ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของ พระเทพวิสุทธิกวี (2538) ที่กล่าวไว้ว่า ความเชื่อ
ความน้อมใจเชื่อ ในการบริหารงานจะต้องสร้างศรัทธาขึ้น
ให้มีพลังเกิดขึ้นเรียกว่า สัทธาพละ โดยมีความเชื่อมั่นว่า
กรรมนั้นมีจริง ผลของกรรมเกิดจากการกระท�ำที่เชื่อว่า
ผลแห่งการกระท�ำจริง กุศลธรรม อกุศลธรรมมีจริง และ
ด�ำเนินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ ตามทางอัฏฐัง
คิกมรรค คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เป็นทางน�ำไปสู่ความ
พ้นทุกข์ได้จริง เมือ่ ด�ำเนินการโดยปราศจากความลังเลสงสัย
ศรัทธาก็จะเกิดเป็นพละขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2551) ที่ได้กล่าวว่า
อิทธิบาท 4 เป็นคุณเครื่องส�ำเร็จ เป็นหลักธรรมที่สกัดกั้น
ต่ออุปสรรคทั้งหลาย เป็นแรงผลักดันให้เกิดการปฏิบัติต่อ
สิ่งต่างๆ เพื่อให้บรรลุประโยชน์และเป้าหมายอันสูงสุดได้
ในขณะเดียวกันงานวิจัยนี้พบว่า องค์ประกอบด้าน บุคลิกภาพ
(Personality) การสื่อสาร (Communication) และการ
จัดการ (Management) มีสภาพความส�ำเร็จอยู่ในระดับต�่ำ
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ พุทธทาสภิกขุ (2535) ที่สรุปว่า
การพัฒนามนุษย์ให้ด�ำเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ควรใช้หลัก
ไตรสิกขา (พัฒนาด้านบุคลิกภาพ) ไปพร้อมๆ กันอย่างมี
ดุลยภาพ เป็นการพัฒนาจัดการบุคลิกลักษณะให้เกิดระเบียบ
กับตนเองในเรื่องวินัย ตลอดจนให้เกิดระเบียบในสังคม
ให้มีความสัมพันธ์เกื้อกูลกับเพื่อนมนุษย์ อีกประเด็นหนึ่ง
การสื่อสารก็เช่นเดียวกัน พระสงฆ์ต้องให้ความส�ำคัญและ
น�ำไปใช้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประเด็นนี้ พระราชวรมุนี (2551) ได้ให้ความส�ำคัญของ
การสื่อสารด้วยหลักปัญญา จะท�ำให้ผู้บริหารมีความยุติธรรม
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ในหัวใจ ตัดสินคนตามที่เป็นจริง ไม่ยอมให้อคติมาเป็น
ม่ า นบั ง ตา การท� ำ อย่ า งนั้ น ได้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ รู ้ จั ก วิ เ คราะห์
วิจารณ์เรื่องที่เห็น ได้ยิน และใช้ประสบการณ์หลักเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ
		 2. จากการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ลตาม
แบบจ�ำลองโครงสร้างความส�ำเร็จการบริหารงานตามหลัก
อิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
เขตจังหวัดอุทัยธานี ที่พบว่า ความส�ำเร็จในการบริหารงาน
ตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดอุทัยธานี ได้รับอิทธิพลหรือผลทางตรง
มาจาก 2 ปัจจัยส�ำคัญคือ ปัจจัยด้านความเชื่อในพระพุทธศาสนา และ ปัจจัยด้านการจัดการ อยู่ในระดับต�่ำทั้งสอง
ปัจจัย เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกัน
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มมาจากปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ
โดยผ่านปัจจัยด้านการจัดการ หรือ ปัจจัยด้านความเชื่อ
ในพระพุทธศาสนา ในระดับปานกลาง และพบว่า ปัจจัย
ทั้ ง หมดดั ง กล่ า วสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนหรื อ
ท�ำนายความส�ำเร็จในการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4
ของพระสงฆ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้ร้อยละ 45.10
จากการทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า การสือ่ สารของพระสงฆ์มไิ ด้มสี ว่ นส�ำคัญ
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมเลย
ประเด็ น นี้ เ ป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญที่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งน� ำ ไป
พิจารณาสาเหตุว่าท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น ถ้าได้มีการปรับให้
พระสงฆ์ได้เรียนรู้หรือปรับเรื่องการสื่อสารมากขึ้นน่าจะเป็น
ทางออกของการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่าง
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

		1. ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการในเชิงนโยบาย
			 1.1 จากการวิจัยพบว่า สภาพความส�ำเร็จการ
บริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 โดยรวม และของแต่ละ
องค์ประกอบของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดอุทัยธานี อยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละรายด้านพบว่า มีเพียง 1 ใน 4 ด้านอยู่ใน
ระดับสูง ได้แก่ ด้านความเชื่อในพระพุทธศาสนา ส่วนอีก 3
ใน 4 ด้าน อยู่ในระดับต�่ำ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการ
สื่อสาร และด้านการจัดการ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ควรให้ความส�ำคัญในประเด็นนี้ โดยอาจก�ำหนดเป็น
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นโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดท�ำเป็นกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาพระสงฆ์ให้ได้รับการความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านความเชื่อใน
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความส�ำคัญกับ
		การเน้นการพัฒนาด้าน บุคลิกภาพ การสื่อสาร และ
การจัดการ ให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรให้ความสนใจน�ำเอาผลจากการวิจัยนี้ไปวิเคราะห์แ ละ
เตรี ย มการ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาเจ้ า อาวาส
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครูพระสอนปริยัติธรรม
แผนกธรรมบาลี พระวิปัสสนาจารย์ หรือพระลูกวัด ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ความส�ำเร็จในการ
บริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ฯ ได้รับอิทธิพล
หรือผลทางตรง มาจาก 2 ปัจจัยส�ำคัญคือ ปัจจัยด้าน
ความเชื่อในพระพุทธศาสนา และปัจจัยด้านการจัดการ
อยู่ในระดับต�่ำ ในขณะเดียวกันไม่พบว่าปัจจัยด้านการ
สื่อสารมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความส�ำเร็จฯ เลย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
กระบวนการนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
สมรรถนะพระสงฆ์ในด้านการสื่อสาร ซึ่งประเด็นนี้จะช่วย
ให้พระสงฆ์ได้มีทักษะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
เหมาะสม

		2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัด
อื่นๆ ของประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบกับผลของการศึกษา
ในครั้งนี้ ว่ามีองค์ประกอบส�ำคัญต่างๆ เป็นอย่างไร มีความ
แตกต่างกันหรือไม่
2.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบ
ต่างๆ ในพระพุทธศาสนาที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น อริยสัจ 4 พรหมวิหาร 4 มรรค 8
สังคหวัตถุ 4 ทศพิธราชธรรม 10 เพื่อให้ได้แนวทางในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เหมาะสมกับบริบทต่อไป
2.3 เนื่ อ งจากการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป็ น การศึ ก ษา
เกี่ยวกับประเด็นอิทธิบาท 4 ของพระสงฆ์ที่น�ำค�ำสั่งสอน
ทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ เป็นการศึกษามิติเดียวของ
ผู้น�ำค�ำสั่งสอนไปเผยแผ่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และได้
องค์ความรู้ที่กว้างขวางออกไป ผู้ที่สนใจวิจัยต่อไป ควรน�ำ
ประเด็ น เกี่ ย วกั บมิ ติ ข องผู ้ ไ ด้ รั บค� ำ สอนจากพระสงฆ์ มา
ศึกษาไปพร้อมกันด้วย จะท�ำให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ขึ้น
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